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Velký anglický kritický realista W. M . Thackcray (1.811—1863) v ě n o v a l v průběhu celé. 
své literární dráhy značnou pozornost theoretickým problémům a kritice literatury a umění. 
V jeho bohatém odkazu najdeme několik uměleckých děl polemického charakteru, v nichž 
Thackcray kritisuje literární díla prostřednictvím různých forem parodie, burlesky o satiry 
(The Memoim of Mr. Charles J. Yellowplush, Catherine, No%'els by Eminent Hnnds a j.), 
řadu novinářských příspěvků literárně kritických, články a úvahy, zabývající se kritikou 
výtvarného umění, a množství příležitostných poznámek o literatuře u umění, roztrou
šených v celé jeho tvorbě a korespondenci. Pozoruhodná je zejména Thackerayova kritika 
literatury a umění z let třicátých a čtyřicátých, kterou lze charakterisovat jako frontální 
útok na protirealistická literární a výtvarná díla, rozšířená v Anglii v uvedené době. 
Soustředíme svou pozornost na rané fáze tohoto boje v letech třicátých, především na 
Thackerayovy kritické příspěvky, zabývající se anglickou 'literaturou. K náležitému oce
nění jejich přínosu je třeba podrobněji prozkoumat, jak byl Thackcray k literárně kritické 
činnosti theoreticky i prakticky vyzbrojen a za jakých podmínek ji zahajoval. 

I. 

Třicátá léta 19. století — období revolučního kvasu ve všech oblastech hos
podářského, politického a společenského života v Angli i -r- znamenají ve 
vývoji W . M . Thackerayho období přípravy k tvůrčí činnosti intensivní 
činností žurnalistickou a počátky uměleckého růstu; v jeho vývoji ideovém 
jsou údobím, kdy se Thackeray začínal vážně zamýšlet nad základními pro
blémy života jednotlivce a lidské společnosti. V první polovině tohoto desíti
letí, kdy Thackeray zahájil svou novinářskou a literárně kritickou činnost, se 
již výrazně formoval jeho světový názor, od samého počátku charakterisovaný 
vysoce kritickým postojem k vládnoucím třídám Anglie. Pod tlakem velkých 
zápasů anglického lidu o reformu volebního zákona (1832) se Thackeray ná
zorově přiklonil k buržoasně radikální straně a hájil jako zahraniční dopiso
vatel dvou radikálních časopisů1 program radikálů v politice domácí i zahra
niční. Na sklonku třicátých let, kdy do politického dění v Angli i začalo zasa
hovat chartistické hnutí, Thackerayův kritický pohled na anglickou buržoasní 
společnost nabyl značně na ostrosti, současně se však prohloubila jeho roz
pornost. Thackeray sledoval se znepokojením revoluční náladu mas, zhrozil 
se mohutnosti a síly chartistického hnutí a odvrátil se od revoluěníhq řešení 
zlořádů a nespravedlností společenského zřízení v Angl i i , ač právě v této 
době nejmocněji doléhaly na jeho svědomí.2 K e vzniku této rozpornosti při
spěla příliš silná pouta, jež Thackerayho vázala s třídou vládnoucí, jeho třídní 
původ, výchova a společenské zařazení, neméně i jeho téměř naprostá ne
znalost anglické dělnické třídy a především nezralost historických podmínek, 
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za nichž se boj anglického proletariátu rozvíjel. Thackerayův záporný poměr 
k anglické aristokracii a buržoasii i protikladnost jeho světového názoru se-
plně obrážejí v celkovém ladění jeho rané tvorby: především v dílech umě
leckých, které již jeho současníci nazvali „děsnými ranými díly, v nichž každý 
tah pera je plný jedu" 3 a neméně v publicistice třicátých let, charakterisované 
ostrými kritickými šlehy. 

V třicátých letech jsou již v podstatě vyhraněny i názory W . M . Thacke-
rayho na literaturu. Do roku zahájení novinářské činnosti získal Thackeray 
nesoustavnou četbou značnou znalost literatury anglické, francouzské, ně
mecké i klasické. Jeho nejoblíbenější četbou již od školních let byly romány, 
zejména anglické — od děl realistů 18. století a románů období romantismu 
až po romány, vycházející v třicátých letech. Na počátku tohoto desítiletí se 
Thackeray začínal obírat myšlenkou napsat román; 4 s tohoto hlediska kriticky 
vážil přečtená díla a hledal vzory. Nenalezl je mezi svými současníky, jak 
ukážeme dále, ani mezi romanopisci francouzského romantismu (záporně 
hodnotil i Victora Huga a George Sandovou). 3 Plně v této zkoušce obstáli jen 
iingličtí realisté 18. století, zejména Henry Fielding. I když v Thackerayově 
korespondenci z mladých let (do r. 1833) nenajdeme přímé odkazy k Fieldin-
govi a v jeho rané tvorbě je jich poměrně málo (množí se až ke sklonku 
30. let), o jeho velké oblibě románů tohoto autora, datující se od školních let, 
máme doklady nepřímé a svědectví Thackerayho z pozdějších let. 6 Nejpře-
svědčivějším dokladem je konečně Thackerayova raná umělecká tvorba, jejíž 
celkové lad«ní, humor a vtip, charaktery a styl jsou do značné míry poplatný 
Fieldingovu vl ivu. Sám Thackeray přirovnal r. 1840 „groteskní humor" 7 svých 
děl Catherine a The Memoirs of M r . Charles J. Yellowplush k humoru Fiel-
dinga a Rabelaise; téhož roku uveřejnil recensi „Fielding's Works", 8 jež je 
trvalým svědectvím o Thackerayově obdivu k Fieldingovi jako člověku i ro
manopisci, k \jeho dílům podávajícím „silný, reálný obraz lidského života".9' 

Takové pravdivé zpodobení skutečnosti však Thackeray nenašel v .romá
nové literatuře, jež y Angli i vycházela ve dvacátých a třicátých letech. Ačkoliv 
byl ve svých chlapeckých letech velkým milovníkem románů Waltera Scotta, 
na počátku třicátých let v nich přestával nacházet plné uspokojení 1 0 a stále 
jasněji si uvědomoval romantické příkrasy Scottových obrazů anglické minu
losti. Velmi záhy rozpoznal, že nepravdivý a skreslený je i obraz života sou
časné anglické společnosti y románech, jimiž by l zejména v třicátých letech 
zaplaven knižní trh. Typickým jevem tohoto desítiletí byly romány krimi
nální, t. zv. „Newgate novels", jejichž popularita přetrvávala až do let čtyři-, 
cátých. 1 1 Velmi populární byly i romány společenské, výstižně nazvané „The 
Silver-Fork Schod" („škola stříbrné vidličky"), které začaly vycházet ve dva
cátých letech; odliv jejich popularity lze pozorovat již kolem r. 1839.1 2-
Zakladatelem a literárním vůdcem, školy kriminálních románů se stal spiso
vatel nemalých tvůrčích schopností Edward Lyťtpn Bulwer, jenž shrnul hlavní 
zásady své romantické koncepce literatury v ešsayi „On Art in Fiction" 
a v předmluvách kriminálních románů Paul Clifford a Eugene Aram. Bulwe-
rova theorie literatury je konkretisována v lživě idealisovaných obrazech zlo
činců jeho románů kriminálních 1 3 a obráží se i v jeho okázalých společenských 
románech (byl současně jedním z nejvýznačnějších představitelů „školy stříbrné 
vidličky". 

Protirealistické romány uvedených škol a především díla Edwarda Bu l -
wera, ztělesňující nejhorší výstřelky reakčního romantismu, Thackerayho od 
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samého počátku odpuzovala a současně provokovala k přesvědčení, že by 
„stejně dobrá" 1 4 díla dovedl napsat sám. Tento odpor k Bulweróvě tvůrčí 
methodě, který měl své kořeny v Thackerayově zdravém literárním vkusu,-
byl významně posílen přátelstvím s Wiíliamerii Maginnem, vydavatelem 
časopisu Fraser' s Magazíne. Pod Mnginnovým vedením útočil redakční štáb 
uvedeného listu od počátku třicátých let na Bulwera a jeho školu. 1 5 Když 
se pak Thackeray stal r. 1837 pravidelným přispěvatelem tohoto časopisu, 
zařadil se přirozeně do předních linií Maginnova bojového šiku. 

V hledání spolehlivých kritických měřítek pomohlo Thackeraymu v léto 
době i studium děl Thomase Carlyla a jeho osobní přátelství. Již r. 1832 se, 
Thackeray seznámil s Carlylovým překladem Goethova románu 'Wilhelm 
Meisters Lehrjahrc und Wanderjahre a s jeho překlady německých roman
tiků, vydanými knižně pod názvem German Romance;16 r. 1837 recensoval 
v listě The Times Carlylovo dílo The French Revolulion. Na konci r. 1839 
uvítal knižní vydání Carlylových Critical and Miscellaneous Essays jako nové 
slovo v anglické literární kritice a příspěvek k jejímu vyproštění /. politické 
zaprodanosti Whigům či Toryům. 1 7 Vedle Carlylova přínosu k obrození metod 
anglické literární krit iky imponoval Thackeraymu i jeho odpor k íarlatánství 
v literatuře. Jako jeden z mála anglických literárních kritiků 20. a 30. let se 
Carlyle vážně pozastavil nad stavem anglického románu uvedené doby, ostře 
kritisoval Bulwerův okázalý společenský román PeZ/i«m 1 8 a ve svých Essayích 
výstižně charakterisoval obdobnou literaturu jako „vyumělkovanou mýdlovou 
pěnu a pustou lež".*9 

Důležitou součástí Thackerayova výzbroje ke kritické činnosti by ly ko
nečně i praktické zkušenosti a théoretieké vědomosti, jež získal studiem ma
lířství v Paříži v letech 1833—1836. Nemáme mnoho dokladů o těchto učed-
nických letech, lze však předpokládat, že i v této oblasti umění usiloval 
Thackeray o realistické zpodobení skutečnosti.2 0 Potvrzují to mimo jiné též 
kriteria, o něž se opírá ve svých výtvarných kritikách počínajíc r. 1837. 

II. 

Charakteristickým rysem boje W . M . Thaekerayho za pravdivou literaturu 
v třicátých letech byly jeho ostré, nevybíravé formy a široký dosah — již 
v těchto raných fázích zasahuje všechny základní slabiny tvůrčí metody 
Bulwera a jeho školy. Veden Fieldingovým vzorem hodnotil Thackeray od 
počátku své literárně kritické činnosti nejvýše ta literární díla, jež umožňují 
plné a pravdivé poznání života, dávají čtenáři „lepší představu- o postavení 
a způsobu života lidu, než by mohl získat z jakýchkoliv okázalejších či věro
hodnějších historek". 2 1 S tohoto hlediska prověřoval Thackeray i uměleckou 
hodnotu románů kriminálních a románů „školy stříbrné vidličky". Konfron
tací obrazu života současné anglické společnosti v těchto dílech se skutečností 
dospěl k závěru, že je to obraz- kreslený lživě a kusý, z jehož rámce vypadl 
anglický pracující l id . Uvedená literatura, napsal Thackeray r. 1838, obezna-
muje čtenáře intimně a podrobně s životem anglické aristokracie — ta však 
je pouze „bezvýznamným smítkem'' 2 2 ve velké mase anglického lidu. Žádný-
z moderních spisovatelů, vyjma Dickense — pokračuje Thackeray — život této 
„obrovské společnosti, pohybující se kolem nás a nám neznámé", 2 3 ve svých 
dílech pravdivě nezpodobuje: 
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„Bulwerúv obraz života nižších iříd, ač velmi zábavný, jc zcela neskutečný. Pan Theodore 
Hook 2 4 nikdy nepronikl za Mecklenburghskě náměstí — lak neobyčejně zjemnily je lento 
populární autor. Dokonce i na zvyky obyvatel této části města pohlíží s opovržením a je 
nucen opět se vznést do vySších sfér vznešeného světa, neboť jen tam mohou jeho chou
lostivé plíce volně dýchat." 2 5 

Thackeray sám anglický pracující Lid neznal, jak se přiznává mimo jiné 
i v článku, z něhož je vybrán náš citát. Věděl však o jeho bídě, sledoval jeho 
těžké boje a proto postrádal zpodobení jeho života v literatuře třicátých let. 
Jeho kritický zájem se však nesoustředil na toto „bílé místo" v anglické lite
ratuře, které začínal teprve na sklonku uvedeného desítiletí vyplňovat svými 
díly Charles Dickens. 2 6 Zaměřil se na literaturu, která na knižním trhu pře
vládala, na způsob, jakým autoři kriminálních románů a „vznešených" románů 
ze života anglické šlechty zpodobují ten životní materiál, jejž si zvoli l i . 

Kriteriem, jímž se Thackeray řídí ve své kritice románu kriminálního, je 
drsná životní pravda. Autoři kriminálních románů nezpodobují zločince, „jací 
jsou", 2 7 a nemají proto podle názoru Thackerayho raději o nich vůbec psát. 
Díla Bulwerova a jeho žáků nemají, jak Thackeray správně vystihl, takové 
„skryté mravní ponaučení"2 8 jako Fieldingův Jonathan Wiíd či Gayova 
Žebrácká opera, nejsou jednoznačným svědectvím o záporném poměru autora 
k zobrazovanému zlu. Předkládají čtenáři romantický, vábivý obraz zločinec
kého prostředí, v němž se pohybují neskuteční, avšak velmi zajímaví niče
mové — tím u čtenáře místo odporu k zločinu vzbuzují zájem, sympatii 
a obdiv. Působí tedy podle Thackerayova názoru zhoubně na morálku čte
nářů, živí v něm morbidní zájem o zločin a míchají dobro se zlem takovým 
způsobem, že po přečtení románu „zmatený čtenář nebude vědět, co je ctnost 
a co je neřest". 2 9 Největší škodu však tyto romány páchají na literárním vkusu 
čtenářů. Thackeray si vždy velmi vážil, jak zdůrazňuje i A . A . Jelistratovová, 3 0 

inteligence, zdravého rozumu a literárního vkusu anglického l idu; rozhořčuje 
ho proto pomyšlení, že čtenáři jsou „přecpáváni krví a odporným svinstvem 
z Newgate" 3 1 a v důsledku toho ztrácejí schopnost citlivě rozlišovat hodnotu 
literárních děl. 

Thackerayovo dílo Catherine (1839—1840), drsně realistický příběh ze 
života zločinců, mělo být drastickým lékem, který by u čtenářů vyvolal „zdra
vou nevolnost" 3 2 a přiměl je odhodit všechny obdobné knihy. Účinek knihy 
na čtenáře však nesplnil autorův záměr a proto j i Thackeray brzy po vydání 
považoval za omyl : nebyla podle jeho názoru dosti „odporná"3 3. Neúspěch 
Catherine jako kritické zbraně však nespočívá, jak soudil Thackeray, v ne
důsledném konkretisování, nýbrž v neujasněnosti tvůrčího záměru. Plnou 
konkretisací původní představy o díle by Thackeray podle našeho názoru 
dospěl k naturalistickému obrazu, jak nasvědčují i četné škrty odpuzujících 
podrobností, jež byly provedeny v přetisku. Naturalismus by l však již v tomto 
raném období neslučitelný s Thackerayovou koncepcí literatury, jak svědčí 
jeho umělecká díla a úvahy o literatuře z této doby i jeho ostrá kritika natu
ralistického kriminálního románu francouzského.34 Realistický příběh, jenž 
jě pouze orámcován polemickým a kritickým autorským komentářem, jehož 
obrazy nelze považovat za satirické a v němž se parodistické pasáže vyskytují 
jen poskrovnu, nemohl být za dané situace účinnou kritickou a polemickou 
zbraní. Záměr Thackerayho by byla spíše splnila důsledná parodie stylu 
a tvůrčí methody vybraného autora, jakou je na při jeho pozdější parodie 
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Bulwerových kriminálních románů, jež vyšla pod názvem „George de Barn-
wel l" v seriálu Novels by Eminent Hands. 

Povšimneme si ještě jedné stránky Thackerayovy kritiky kriminálního 
románu, jeho hodnocení Dickensova Olivera Twista. Shora uvedené výtky 
adresuje Thackeray především Bulwerovi a jeho žáku Ainsworthovi (a zde 
má plnou pravdu), nešetří však ani Dickense. Kladně hodnotí Dickensovy 
obrazy života londýnské chudiny, zejména obyvatel chudobince („work-
house") — to jsou „pravé a ryzé". 3 5 Ostře však kritisuje Dickensovo zpodobení 
Faginovy tlupy a londýnského podsvětí: 

„Doposud žádný čtenář nečetl ten pozoruhodný příběh Olivera Twista, aniž se, nezajímal 
o ubohou Nancy a jejího vraha a nebyl obzvláště pobaven a obveselen kousky prohnaného 
Feriny a jeho společníků. Autorova tvůrčí schopnost je tak úžasná, že čtenář se ihned 
stává jeho zajatcem a musí ho následovat, at je veden kamkoliv. A k čemu jsme vedeni? 
K tomu, abychom bez dechu sledovali všechny Faginovy zločiny, soucitně oplakávali hříchy 
Nancy, do jisté míry litovali a obdivovali Billa Sikese a docela milovali společnost Fe
rinovu . . . Skutečně velmi příjemná cháska darebú, kteří mají sice také své ctnosti, ale 
nejsou dobrou společností pro žádného člověka. Raději bychom si jich neměli vůbec všímat; 
neboť jestliže žádný spisovatel nedovede nebo se neodvažuje říci o nich celou pravdu, 
a pravdivě vyložit jejich neřesti, není zapotřebí podávat kusé výklady o jejich ctnostech."3* 

Thackeray správně vystihl, že Dickens nepředkládá čtenáři „celou pravdu" 
o těchto zločincích, postřehl nedůslednost jeho tvůrčí metody, spočívající 
v stírání protikladů zobrazované skutečnosti. Podcenil však podle našeho ná
zoru sílu Dickensových realistických obrazů, které vedly čtenáře nejen k zájmu 
o osudy uvedených postav a sympatii k nim, nýbrž současně k mnohým čte
nářům mluvily jinou řečí, než zamýšlel sám Dickens: přiměly je přemýšlet 
b příčinách tragického osudu Nancy, o společenských kořenech zločinu. Tento 
význam Dickensových obrazů londýnského podsvětí, jež — jak výstižně píše 
V. V . Ivaševová — „vystupují objektivně jako závažný doklad obžaloby 
celého buržoasního řádu, který plodí bídu a zločinnost",3 7 nemohl Thackeray 
pochopit. Pokládal totiž zločin za nutné zlo, jež nelze odstranit; otázka jeho 
vzniku byla pro něho nerozřešitelnou záhadou. Většina zločinců se podle jeho 
názoru takovými již rodí, z některých počestných lidí se však stávají ničemové 
vlivem „mocných okolností",3 8 osudu a náhody. Tento determinismus a roz
pornost jeho pojetí „pravdy" o zločineckém světě znemožnily Thackeraymu 
dohlédnout za subjektivní ideu Dickensovu; proto jeho realistická zobrazení 
kladl na stejnou úroveň s romantickými obrazy Bulwera a Ainsworthe. 

S polemickým bojem W . M . Thackerayho proti kriminálním románům je 
nerozlučně spjata jeho kritika románů „školy stříbrné vidličky". Módní spole
čenské romány, zobrazující výhradně — a nepravdivě — život nejvyšší spole
čenské třídy, vzbuzovaly u Thackerayho od samého počátku jeho literární 
a kritické činnosti vedle odporu i pohrdání. Proto když byl Thackeray r. 1837 
redakcí časopisu Fraser's Magazíne požádán o recensi knihy Johna Henry 
Skeltona My Book; or, The Anatomy oj Conduct, příručky společenských pra
videl anglické šlechty, vytvořil postavu panského sluhy Charlese J . Yellow-
plushe, jenž jediný — pro svou intimní znalost vznešené společnosti — je 
podle názoru Thackerayho schopen obdobné knihy posuzovat. 3 9 Prostřed
nictvím této postavy, která je výstižně charakterisována způsobem řeči 
(Cockney) a chybným pravopisem, recensuje Thackeray vedle uvedené knihy 
Skeltonovy memoáry I^ady Charlotty Buryové ze života královského dvora 
Jiřího I V . , 4 0 především však podává „jediný věrohodný obraz vznešeného 
života". 4 1 Yellowplushovy paměti (The Memoirs of Mr. Charles J. Yellow-
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plush, 1837—1840), realistické vylíčení osudů panského sluhy a jeho vzne
šených pánů, kteří jsou v Thackerayově zpodobení ničemové bez mravních 
zásad, podávaly zdařilý, byť drastický kontrast okázalého líčení života urozené 
společnosti v románech autorů „školy stříbrné vidličky". Postava Charlese 
J. Yellowplushe je autorovým prostředníkem i ve výstižných parodiích Bu l -
werova slohu, jež dosahují nejostřejších forem ve dvou závěrečných kapito
lách díla. Thackeray zde zesměšňuje Bulwerův nabubřelý způsob vyjadřování, 
jeho zálibu v cizích slovech, frázích a literárních klišé. Současně útočí ostře, 
jak bylo tehdy běžným zvykem, na Bulwerovu osobu, vysmívá se jeho chybné 
výslovnosti, jeho vzezření a především jeho domýšlivosti. Tento osobní útok 
na Bulwera nebyl motivován záští nebo žárlivostí, jak soudí na př. profesor 
Greig, nýbrž odporem Thackerayho k Buhverově protirealistické tvorbě. 4 2 

V Thackerayově kritice okázalých románů Edwarda Bulwera a ostatních 
představitelů této školy se obráží jeho nenávist k anglické aristokracii a jejímu 
způsobu života. Škodlivost těchto románů vidí Thackeray v lživém, idealiso-
vaném zpodobení života šlechty,, jímž u čtenáře vzbuzují zbožňování aristo
kracie, a v důsledku toho pak pohrdání třídou vlastní a zejména třídami 
nižšími. Tedy vlastnost, kterou Thackeray již v tomto raném období nenáviděl, 
jak nasvědčují zejména postavy jeho uměleckých děl z této doby, více či 
méně touto vlastností nakažené, a četné okrajové poznámky, roztroušené 
v celé jeho mladé tvorbě. Tento zvláštní charakteristický rys anglické bur-
žoasie nazval Thackeray později snobstvím á pranýřoval jej ve své Knize 
snobů {The Book of Snobs, knižně 1848). 

Kriteriem životní pravdivosti, věrného zpodobování „přírody", prověřuje 
Thackeray i uměleckou hodnotu ilustrovaných ročenek, které v Angli i získaly 
velkou popularitu počínajíc třicátými lety. 4 3 Dochází tak k závěru, že jejich 
část literární, jíž si všímá jen okrajově, je až na několik výjimek „hloupým 
žvástem", 4 4 literaturou umělecky bezcennou. Okázalý sloh prosaických pří
spěvků předčí mnohdy, jak Thackeray podrobným rozborem jedné povídky 
dokazuje, 4 5 i sloh autorů „školy stříbrné vidličky"; poesie ročenek vyniká 
prázdností obsahu a nedokonalostí formy. Velmi cenná je Thackerayova kri
tika výtvarné stránky ročenek, v níž vyjadřuje svou koncepci umění jako 
přesného „zrcadla"4 6 přírody nejjasněji. Odsuzuje většinu ilustrací ročenek 
jako „nepravé umění", 4 7 které nahrazuje přírodu „oblíbenou nestvůrou" 4 8 

ilustrátorů — falešnou krásou. „Podívejte se na přírodu a styďte se!" vyzývá 
Tliackcray malíře. „Pohleďte, oč je vznešenější, nez vaše žabařské umění! — 
oč je krásnější pravda než vaše ubohá vyfintěná lež." 4 9 Ilustrované ročenky 
páchají nenapravitelné škody na literárním a výtvarném vkusu anglické ve
řejnosti, píše Thackeray a obviňuje za tento stav nakladatele, umělce a zejména 
kritiky. Je pozoruhodné, že velkou část viny přičítá kritik konsumentům této 
literatury, o jejichž inteligenci a kulturní úrovni se vyjadřuje se značnou 
dávkou opovTŽení. (Nepříliš kladně hodnotí i literární vkus čtenářů módních 
společenských románů, zejména v pozdější satirické črte The Fashionable 
Authoress.) Zdálo by se, že toLo stanovisko je v příkrém rozporu se Thackerayo-
v ý m kladným hodnocením zdravého literárního vkusu a inteligence lidových 
mas v Angli i , o němž jsme se dříve zmínili. Soudíme však, že zde není 
rozporů: Thackeray ovy nepříznivé výroky jsou bezpochyby adresovány 
snobské části buržoasie, jež byla s největší pravděpodobností hlavním spotře
bitelem romanu ^skoly stříbrné vidličky*' a ilustrovaných ročenek. 

Rozborem základních charakteristických rysů Thackcrayovy kritiky proti-
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realistické literatury třicátých let, o tiějž jsme se shora pokusili, docházíme 
k závěru, že kriteriem, jímž Thackeray ověřuje životní pravdivost literárních 
•děl, je vždy skutečnost v nich zobrazená. TTiackeray klade na literaturu po
žadavek pravdivého zpodobení daného úseku života a neúprosně bojuje proti 
jakémukoliv přikrášlování a falšování reality. To je nesporně největší přínos 
jeho kritické činnosti v mládí. Závěry, k nimž Thackeray ve svém hodnocení 
dospěl, jsou rovněž hodny pozornosti. Je třeba vyzvednout, že Thackeray 
již v třicátých letech plně chápal, jak významnou úlohu hraje literatura 
a umění v životě člověka a lidské společnosti; citlivě rozpoznal nebezpečí 
vyplývající z popularity protirealistických děl jeho současníku. Jeho pokus 
o likvidaci této popularity nelítostným strháním romantických okras z těch 
úseků života, jež lživě zpodobili Bulwer a jeho žáci, a odhalení škodlivého 
v l ivu této literatury na společnost je nutno vysoko ocenit. T když Thackeray 
omezil společenskou škodlivost protirealistické literatury jenom na její zhoubný 
vl iv na literární vkus a morálku čtenářů a přímo neodhalil, že největší škodu 
na anglickém lidu páchají svou únikovostí, nabývá jeho kritika za daných 
historických podmínek a stavu anglické literatury v třicátých letech 19. sto
letí objektivního významu boje za literaturu pravdivě zpodobující anglickou 
společnost a velké společenské zápasy této doby. Tím razí také cestu rodící 
se literatuře kritického realismu do vědomí čtenářské obce v Angli i . 
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and edited by Gordon N. Ray (London, Oxford University Press 1945). I. 402, 410—411, 
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y. M . T E K K E P E H K A K K P H T H K A H T H P E A J I H C T M H E C K O H J l H T E P A T y P W 
B 30-TMX TOAAX 

A B T O P CTHTbH aHajiH3jnpyeT KHSHeHHbiH onHT, TeopeTHMecKHe no3HaHHH H flHTepaiyp-
Hue oépaaufai, Ha K o r o p u x 6a3HpoBa;iacb jiHTepaTypHO-KpHTHwecKafl AesrreJibHOCTb 
y . M . TeKKepen B 30-ue r o A U . O H a OoJiee ITOAPOOHO HCCJieAyeT HeKOTopue ocHOBHue 
acneKTu ero KPHTHKH npoTHBopeaJiHCTHiecKOH j iHTepaTypu (KpHMHHajibHbix pOMaHOB, 
M O A H U X poMaHOB „uiKOJibi cepeópsíHoft BHJIKH" H HJiJiHDCTpHpoBaHHbix exerOAHHKOB). 
A B T O P npHXOAHT K BUBOAy, WTO TeKKepeft Tpe6oBaJi OT JiHTepaTypu npaoflHBoro H3o6pa-
JKCHHH BtiópaHHOro JKHSHeííHoro MaTepwajia a 6opoJicn npoTHO poMaHTHMecKoro yKpauie-
HHH AeftCTBHTejIbHOCTH. H a A O BblCOKO OUeHHTb erO OnbIT JIHKBHAHpOBaTb nonyjmpHocrb 
npoTHBopeajiHCTHqecKHX jTHTepaTypHbix npon3Be,neHnň H pa3o6;iaiHTb HX BpeAHoe BJIH-
aime Ha o6mecTBo. X O T H OH cy3HJi HX oňiuecTBeHHyio speflHOCTb jiHuib Ha Heo\naronpHHT-
noe BosAeiíCTBHe B oČJiacTH JiHTepaTypHbix BKycoa H Mopa.au MHTaTeJieft H npHMo He 
OTKphIJI, MTO OHH ÓOJIbUie BCerO BpeAHT aHrjIHHCKOMy HapOAy, yXOAH OT fleftCTBHTeflb-
HOCTH, ero KpHTHKa noj iy iaeT npH flaHHbix HCTopniecKHx ycjioBHHX H npw AaHHOM co-
CTOHHHH aHrmiflcKOH JiHTepaTypu B TpHAuaTbie TOAM 19-ro Bena oÓie icrBHoe 3HaieHHe 
6opb6u sa JiHTepaTypy npaBAHBo H3o6pa>xaiomyio aHrjinflcKoe ofimecToo H Be/iHKHe 
oĎmecTBeHHHe 6OH Toro speMeHH. TaKHM o6paaoM OH H npoKJiaflHBaeT nyrb pojK.ua- 
iomeňC5i jiHTepaType KpHTHiecKoro peajiH3Ma B cosHaHHe BceA MHTaiomeH ny6jiHKH 
B AHTJIMH H aHrjiHHCKoro Hapofla. 

ílepeeod: HpoKu MpaneK 

W. M . T H A C K E R A Y AS A CRITIC O F ANTIREALISTIC LITERATUŘE 
IN T H E EIGHTEEN-THIKTEES 

In ťhe above article thc wriler analyses ťhe experiences, theoretical knowledge, and 
literary models on which W. M . Thackeray based hií Jiterary críticism in ťhe eighteen-
thirties. The article further examines in detail some principál aspects of Thackeray's 
criticism of antirealislic literatuře (námely of the "Newgate novels'", the fashionable novels 
of l"The Silver-Fork School", and the illustrated annuals). The vniter of ťhe article concludes" 
that Thackeray demanded of literatuře a faithful rendering of human life and fought 
against the romantic idealisalion of reality. His attempt to do away wiťh the popularity 
of the above-mentioned literary works and to exposé theiv harmful influence upon English 
society must be highly asscssed. 

Although hc limited their sociál harmfulness only to Uie deteriorating influence upon 
ťhe literary taste and morals of the readers and did not point out directly that such literary 
works are firsl of all guilty of averling the attention of the people from the problems of 
everyday life, in the given historical conditions his críticism acquired an objective 
significance as a fight for literatuře which would faithfully depict the English society and 
the great sociál sLruggles of that time. In this way Thackeray's early eritical works pavěd 
the way for the literatuře of eritical realism among the English reading public. L . P. 
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